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Onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega’s, (oud)commandanten, veteranen en
in het bijzijn van zijn echtgenote Marijke en kinderen heeft Richard Spierts, werkzaam bij de
DVD Directie Zuid, op 3 mei j.l. het Draaginsigne Gewonden (DIG) in ontvangst mogen nemen.
Het insigne met het opschrift “VULNERATUS NEC VICTUS”, hetgeen betekent “Verwond maar
niet overwonnen”, werd in het gemeentehuis van Heel opgespeld door Dhr S.H.M. Strous,
burgemeester van de Gemeente Maasgouw.

      

  

  

Het DIG is aan Richard Spierts toegekend vanwege verwondingen die hij heeft opgelopen
tijdens zijn missie met TFU-8 in Uruzgan en waaraan hij blijvend letsel heeft over gehouden.
Richard was als gemilitariseerd burger in de rang van kapitein werkzaam als projectleider infra
bij de G7 in Tarin Kowt. Op 13 juni 2010, kort voor het einde van zijn missie, gaat het helemaal
fout. Tijdens een verkenning, waarbij hij als passagier meerijdt met een Australisch konvooi,
vallen er schoten op het moment dat de Bushmaster stil staat en Richard, staande op de
achterklep, zijn bagage wil loshaken van het dak van het voertuig. De chauffeur reageert op de
schoten door gas te geven, waardoor Richard tegen de aanhanger gesmakt wordt, waaraan hij
zich vastgrijpt. In een split second beslist hij van het voertuig weg te springen omdat hij vreest
anders tussen het voertuig en de aanhanger terecht te komen met alle gevolgen van dien.
Doordat hij blijkbaar erg ongelukkig terecht komt, breekt hij zijn voet en enkele vingers. Achteraf
blijkt dat zijn voet zelfs verbrijzeld is. Richard wordt gerepatrieerd en ondanks dat Defensie er
doorgaans alles aan doet om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan slachtoffers en hun
achterban, gaat er door miscommunicatie zowel vóór en tijdens, ook na de repatriëring het
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nodige mis. Niet op de laatste plaats omdat de militaire status van Richard na terugkeer in
Nederland weer veranderd wordt in burger, waardoor problemen ontstaan met het verhalen van
allerlei kosten. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar bleek na een lang
revalidatietraject dat volledige genezing van zijn voet helaas niet meer mogelijk is. Reden
waarom de Minister van Defensie hem het Draaginsigne Gewonden heeft toegekend.

  

Tijdens de diverse toespraken die o.a. gehouden werden door zijn huidige commandant en de
plv C-TFU-8 werd Richard Spierts geroemd om zijn enthousiasme, zijn tomeloze inzet en de
wijze waarop hij de vele projecten in het uitzendgebied in goede banen heeft geleid. Veel
aandacht en respect ook voor alle militairen en veteranen in het bijzonder, die in dienst van
vrede en veiligheid in den vreemde, ver van huis en haard, de risico’s aanvaarden die
verbonden zijn aan inzet onder gevaarlijke omstandigheden. De wijze van uitreiking van het
DIG onder publieke belangstelling getuigt dan ook van waardering en maatschappelijke
erkenning voor de Nederlandse veteranen in het algemeen en in dit geval voor Richard Spierts
in het bijzonder.

  

Aangezien de DVD deel uitmaakt van het Regiment Genietroepen en Richard tijdens zijn
uitzending registratief was ingedeeld bij het Wapen der Genie, heeft majoor b.d. Gerrit
Beerkens hem namens het regiment en de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen
bedankt voor zijn inzet en gefeliciteerd met deze zeer verdiende, uitzonderlijke onderscheiding.
Uiteraard is dit gepaard gegaan met het overhandigen van een fles regimentswijn en het
traditionele regimentsboeket aan echtgenote Marijke.
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Het complete verhaal over het leven van Richard Spierts, ook over zijn eerdere uitzending naar
Libanon, kunt u lezen in de uitgave van ons regimentsmagazine Genist van mei 2012.
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